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w lętrzny różni się dostatecznie od narzędzi mierniczych 
p< wszechnie stoso\yanych w obrocie, lub takich narzędzi 

merniczych nie odpowiadających prżepisom legalizacyjnym, 
k orych przeznaczenie uzasadnia zwolnien ie ich od obowiązku 
le~alizowania . Zwolnienia takie mogą być uzależnione od wy
p łnienia określonych warunków. 

§ 10. Narzędzia miernicze mogą być wywo~one za gra
n'cę nie legali zowane. 

§ I t. Areometry, termoareometry, manometry oraz trans
fo matory mierriicze prądowe i n<lpięciowe przezD?cźone do 
p miaru energii elektrycznej, znajdujące się na składzie u 
sFzedawców w dniu ogłoszeni a niniejszego rozporządzenia, 

mogą być przechowywane na sprzedaż i sprzedawane nie le
g lizowahe do dnia 30 czerwca 1956 r. 

§ 12, Do dnia 31 grudnia 1958 r. nie podlegają obowiąz
k wi legalizacji przed przeznaczeniem do sprzedaży lub odda-

niem do użytku termometry lekarskie i weterynaryjne spro
wadzone z zagranicy, jeśli posiadają cechę legalizacyjną urzę
du miar tego kraju. w którym zostały wyprodukowane. 

§ 13. Tracą moc rozporządzenia Ministra Przemyslu l 
Handlu z dnia 7 lutego 1939 r. o wprowadzeniu obowiązku le
galizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowildza~ 

nych z zagranicy (Dz, U, Nr 13. poz. 75) oraz ż dnia 25 sierp
nia 1947 r. o obowiązku legalizacji nowych. naprawianych i 
sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów na[z~dzi 

mierniczych przed przeznaczeniem ich do spr?:edaży lub od
daniem do użytku (Dz. U. Nr 59. poz. 325). 

§ . 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech 
miesięcy od dnia ogł,oszenia . -
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 'KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 16 sierpnia '1955 r. 

W sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących pilnikó\\ 
kluczykowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15. poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ l. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią
zujące na całym obszarze Państwa następują<;e normy usta

lone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

&.op. I Numer normy I Tytuł nOImy Data ustalenia normy 

l 55/M-64740 Pilnik kluczykowy płaski. 8 lipca 1955 r. 
Główne wymiary. 

2 55/M-64741 Pilnik kluczykowy okrągły. 8 lipca 1955 r. 
Główne wymiary. 

--3 , 55/M-64742 - , Pilnik kluczykowy półokrągły. 
~ 

, 8 lipca 1955- r. 
Główne wymiary. 

4 55/M--64743 Pilnik ' kiuczykowy kwadratowy. o 8 lipca 1955 r. 
Główne wymiary. 

5 55/M-:-64744 Pilnik kluczykowy trójkątny. 8 lipca 1955 r. , 
Główne wymiary. 

6 55/M-64745 Pilnik kluczykowy płaski zbieżny. 8 lipca 1955 r. 
Główne wymiary . . 

7 55/M-64746 ' Pilnikkluq;ykowy nożowy. 
Główne wymiary. 

8 55/M-64747 Pilnik kluczykowy soczewkowy. 
Główne wymiary. 

, 

, § 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia dlie wolno w 
z~kresie ustalonym w normach wymienionych ' w § l produko
'\\ ać pilników kluczykowych nie , odpowiadających tym nor
Dom . 

. §, ;3 . .' ,rrzępi~9w~ozpąrządzęn!a nle st~suje się do; 
) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, 

gdy zamawiający stawia inne warunki. 

8 lipca 1955 r. 

8 lipca 1955 r. 

I 
2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rożporządzenie wchodzi. w życie z dniem l , pażdzier
nika 195.6 r. 
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